
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/222/2013 

RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH 

z dnia 10 września 2013 roku 

zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Wadowicach Nr XVIII/161/2012 z dnia 12.12.2012 roku 

w sprawie wprowadzenia programu wspierania rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie  

gminy Wadowice pn. WADOWICE PRZYJAZNE RODZINIE 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz.594 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4  

i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182, z późn. zm.), 

art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236), 

Rada Miejska w Wadowicach uchwala, co następuje: 

§ 1.  W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XVIII/161/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach w sprawie 

wprowadzenia programu wspierania rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie gminy Wadowice 

„WADOWICE PRZYJAZNE RODZINIE”:  

§ 7. otrzymuje brzmienie: 

§ 7. WKR skierowana jest do rodzin, przez co rozumie się rodzinę zamieszkałą na terenie Gminy 

Wadowice, składającą się z:  

1) rodziców (jednego rodzica) mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci własnych  

lub przysposobionych w wieku:  

a) do ukończenia 18 roku życia;  

b) do ukończenia 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej 

lub szkole wyższej,  

c) bez ograniczenia wiekowego w przypadku posiadania przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności 

w stopniu znacznym lub umiarkowanym; 

2) osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia  

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.), 

dla co najmniej trojga dzieci spełniających wymogi opisane w pkt 1. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wadowic. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.  

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach 

Zdzisław Szczur 
 

 

 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 26 września 2013 r.

Poz. 5672
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